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EDITAL Nº 44/2022 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AO ESTUDANTE – PRAE 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE, Campus Carreiros, torna pública a seleção de 

bolsista do Programa de Desenvolvimento ao Estudante - PDE para desenvolver atividades 

junto ao setor de Psicologia escolar da Coordenação de Bem Viver Universitário (CBVU), 

conforme segue:  

Vagas: 02. 

Carga Horária: 12 horas semanais. 

Horário: A ser combinado. 

Valor da Bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Área de atuação: Psicologia (em acordo com CNPq - 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf). 

 

Atividades a serem desempenhadas: 

● Auxiliar nas atividades administrativas de agendamento de atendimentos; 
● Apoiar o planejamento de atividades em psicologia escolar; 
● Acompanhar grupos temáticos e rodas de conversa junto aos profissionais da 
psicologia da PRAE; 
● Realizar acolhimentos e participar de discussões de casos com a equipe 
multiprofissional. 
 

Inscrições: as inscrições serão realizadas unicamente por e-mail. Cada candidato deverá 

enviar sua carta de intenção para o e-mail psicocbvu@gmail.com no período de 28/11/2022 a 

09/12/2022. 

 

Requisitos:  

● Estar regularmente matriculado e frequente no curso de Psicologia da FURG; 
● Ter coeficiente de rendimento igual ou superior a cinco; 
● Ter disponibilidade de horário para cumprir a carga horária exigida; 
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● Ser responsável; trabalhar em equipe; demonstrar atenção, iniciativa, flexibilidade, 
criatividade, senso de organização e dinamismo. 
 

Conhecimento desejável: 

● Estar apto/apta a cursar o último ano do curso de Psicologia. 
 
 

Da seleção: A seleção será baseada em: carta de intenção (contendo informações sobre 

trajetória acadêmica; experiências prévias; aproximações com as áreas da psicologia escolar 

e social e justificativa para o interesse na bolsa), entrevista e disponibilidade de horário. 

 

CRONOGRAMA 

De 28/11/2022 a 09/12/2022 - Envio da carta de intenção para o e-mail psicocbvu@gmail.com.  

12/12/2022 - Divulgação da listagem de inscritos e horários das entrevistas através do site 

www.prae.furg.br. Agendamento de entrevistas exclusivamente por e-mail, sendo de 

responsabilidade do/a estudante acompanhar a data e horário de sua entrevista. 

15/12/2022 – Realização das entrevistas, conforme horário agendado por e-mail. 

19/12/2022 - Publicação do resultado da seleção no site www.prae.furg.br   

20/12/2022 - Período de interposição de recurso ao resultado preliminar. O recurso deverá ser 

encaminhado para a PRAE por e-mail para o seguinte endereço: psicocbvu@gmail.com, 

contendo até 15 linhas. 

Até 23/12/2022– Publicação do resultado final da seleção no mural da PRAE, assim como no 

site www.prae.furg.br. 

10/01/2023 - Início das atividades de atuação do/a bolsista.  

15/02/2024 - Término do período da bolsa. 

 

 

Rio Grande, 24 de novembro de 2022. 
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